
Harrastamisen 
Nakkilan malli

Harrastekerhoja iltapäiviin
ILMOITTAUDU MUKAAN!



MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

JOHANNAN
MONITOIMIKERHO 
klo 12.00–15.00
1.-6. lk
Tattaran koulu

LUONNOSSA 
TUTKIEN -
LUONTOKERHO
klo 13.15 – 14.15 
1.-4. lk
Tiina-Marja 
Kuusholma.
Ruskilan koulu
Alk. 4.4. – 9.5.

ILMAISUTAIDON-
KERHO
klo 8.00–9.00
1.-6. lk
Pasi Kaukoranta
Viikkalan koulu
Alk. 16.3. 

PARKOUR 1 
klo 13.10–14.00 
1.-6. lk  
Lallukka
Liikuntakeskus,
ryhmäliikuntatila
Alk. 4.3. – 8.4.

PELAILLAAN, 
LEIKITÄÄN JA 
LIIKUTAAN
klo 13.15 – 14.00
1.-3. lk
Reetta Kohonen
Kirkonseudun koulu
Alk. 28.2. – 9.5. 

PELAILLAAN, 
LEIKITÄÄN JA 
LIIKUTAAN
klo 14.15 – 15.00
1.-3. lk
Reetta Kohonen
Kirkonseudun koulu
Alk. 28.2. – 9.5.

SOMEBODY
klo 14.00 – 15.00
Erityisluokan oppilaat
Tea Westergård
Kirkonseudun koulu
Alk. 28.2.

BILJARDIN ALKEITA
klo 14.15–15.00 
4.-6. lk
Timo Vanha-Kämppä
Liikuntakeskus, 
nuorisotila
Alk. 15.3. –  29.3.

KÄSSÄKERHO
klo 14.15–15.45 
4.-6. lk
Riikka Juhanmaa-
Hamilo, FlikkaGrafts
Liikuntakeskuksen 
kahvio
Alk. 9.3. – 4.5.

KÄSSÄKERHO
klo 14.15–15.45 
1.-3. lk
Riikka Juhanmaa-
Hamilo, FlikkaGrafts
Liikuntakeskuksen 
kahvio
Alk. 9.3. – 4.5.

LIIKUNTAKERHO
klo 14.15 – 15.15
4.-6. lk
Reetta Kohonen
Liikuntakeskus
Alk. 28.2. – 9.5.

PARKOUR 2
klo 14.10–15.00 
1.-6. lk
Lallukka
Liikuntakeskus,
ryhmäliikuntatila
Alk. 4.3. – 8.4.

HISTORIAKERHO
TARINOITA 
NAKKILASTA 
klo 15.10–16.10
3.-6. lk
Huom! kuljetaan myös 
pyörällä/bussilla. 
Tutustutaan Nakkilan 
historiakohteisiin 
tarinoiden avulla
LC Emmat, Nakkila
Tarjolla välipala
Liikuntakeskuksen 
kahvio
Alk. 7.3. – 16.5. 2022

UINTIKERHO 1 
klo 15.00–17.00 
1.-6. lk
Veera Tiilikainen
Harjavallan uimahalli
Alk. 9.3. – 6.4.

UINTIKERHO 2 
klo 15.00–17.00 
1.-6. lk
Veera Tiilikainen
Harjavallan uimahalli
Alk. 13.4 – 11.5.

KUOROKERHO
klo 15.15–16.00 
1.-6. lk
Katariina Kivioja ja 
Heidi-Maria Vainio
Kirkonseudun koulu, 
musiikkiluokka
Alk. 10.3 – 19.5.

FRIBAILUA 
ALOITTELIJOILLE
klo 15.15–16.15 
3.-6. lk
Niko Virta
Liikuntakeskus
Alk. 21.4 – 19.5. Harrastamisen 
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MUMMOLAKERHO 
(useita kerhoja)

Mummolakerhossa kerhomummo 
Sirpa keksii kaikkea kivaa teke-
mistä ja opeteltavaa ajankohtaan 
sopien.  Mummolakerhoja pidetään 
koulupäivien sisällä tai koulupäivien 
välittömässä yhteydessä kaikilla 
Nakkilan alakouluilla. Kerhoissa 
on mummolatunnelma, jonne on 
jokaisen helppo tulla ja kaikki voivat 
viihtyä ja olla luontevasti yhdessä. 
Mummolakerhossa voidaan esimer-
kiksi retkeillä, kuunnella tarinoita, 
näytellä, askarrella tai vaikka leipoa 
joulupipareita. Kerho sopii kaikille!

NAKKILAN HISTORIAA 
TARINOIDEN -KERHO 
LIIKUNTAKESKUS

Aidot nakkilalaiset Asta ja Kirsti 
johdattavat kerholaiset seikkailuille 
Nakkilan historiaan. Näitä tarinoita 
et varmasti ole kuullut ennen. Ker-
hon tavoitteena on tutustua Nakki-
lan paikallishistoriaan vierailemalla 
eri paikoissa ja pohtimalla paikkojen 
historiaa. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin liikuntakeskuksella klo 
15. Kerhokerroilla myös liikutaan 
Nakkilassa omilla pyörillä ja bussilla. 
Kerhossa lopputuotoksena työste-
tään historiavisaa, joka jää käyttöön 
kuntalaisille. Kerhon mahdollistaa 
LC Emmat Nakkila.

LUONTOKERHO

Tutustutaan luontoon liittyviin 
asioihin hauskasti pelaten, leikkien 
ja kisaillen. Samalla harjoitellaan 
yhteistyötä kerholaisten kesken.
Luontokerhossa on myös ’Metsästä 
mikroskoopille’ -tehtäviä, joissa ku-
vataan luonnon pieniä yksityiskoh-
tia. Kerho on suunnattu pääasiassa 
1. - 4. luokkalaisille.

KUOROKERHO

Tervetuloa kuorokerhoon nautti-
maan laulamisen ilosta! Kerhossa 
lauletaan yhdessä mukaansatem-
paavia lauluja ja pidetään hauskaa 
musiikin parissa. Tutustumme myös 
kuorolaulamisen alkeisiin ja laulu-
tekniikkaan. Harjoittelemme muu-
taman laulun esityksen esimerkiksi 
Nakkilan Kevätmarkkinoille.

PELAILLAAN, LEIKITÄÄN JA 
LIIKUTAAN

Liikuntaryhmä, jossa tehdään eri-
laisia liikunnallisia pelejä ja leikkejä. 
Liikuntaryhmäläisten toiveet ote-
taan huomioon kerhokerroilla.

KÄSSÄKERHO

Askartelu- ja käsityökerhossa as-
kartelemme ja ja teemme käsitöitä 
eri materiaaleista erilaisin teknii-
koin. Hyödynnämme myös kierrätys-
materiaaleja kestävän kehityksen 
periaatteen mukaisesti.
Tule ilolla oppimaan käsitöitä!

PARKOUR

Harjoituksissamme lapset oppivat 
liikunnallisia perustaitoja. Koordi-
naatio, kehonhallinta, tasapaino ja 
nopeus kehittyvät pelien, leikkien 
ja sopivien lajiharjoitteiden avulla. 
Keskeistä on, että lapsi pääsee 
liikkumaan ja haastamaan itseään 
omien kykyjensä puitteissa. Lapset 
ja nuoret innostuvat toivottavasti 
käyttämään opittuja taitoja myös 
kotikulmien tarjoamassa harjoi-
tusympäristössä.

UINTIKERHO 1 JA 2

Uintikerhossa polskitaan valvotusti 
ja hieman harjoitellaan uimataitoja.
 
Bussi lähtee Nakkilan liikkahallilta 
klo 15 kohti Harjavallan uimahallia 
ja on takaisin Nakkilassa klo 17.  
Osallistuvan lapsen tulee jo osata 
uida ja toimia omatoimisesti pukeu-
tumis- ja suihkutiloissa. Allas-aika 
on 15.30 - 16.15. 

HUOM! yksi uintikerho/lapsi.

TUTUSTU JA TARKISTA AJANKOHTAINEN KERHOJEN TILANNEwww.nakkila.fi ja @harrastamisennakkilanmalli  

LIIKUNTAKERHO

Liikuntaryhmä, jossa liikutaan 
pelaillen ja leikkien. Liikuntaryhmä-
läiset saavat itse toivoa suosikki-
pelejään.

Harrastekerhoja iltapäiviin HUOM! LAPSET VOIVAT OSALLISTUA MIHIN KERHOON TAHANSA, EI OLE KOULUSIDONNAINEN!

BILJARDIN ALKEITA

Opi biljardin alkeet osaavan ohjaa-
jan kanssa. Biljardin pelaaminen 
harjaannuttaa keskittymiskykyä ja 
pelisilmää.

FRIBAILUA 
ALOITTELIJOILLE

Tämä harrastus on tarkoitettu 
vasta-alkajille tai täysin kokemat-
tomille fribailijoille. Ohjaajana toimii 
harjavaltalainen Niko Virta. Nikolta 
löytyy 7 vuoden kokemus lajista ja 
kilpailemisesta 5 vuoden ajalta. Niko 
on myös Harjavallan DiscGolf Ry:n 
sihteeri ja seura-aktiivi. Voit ottaa 
mukaan omat kiekot tai sitten laina-
ta Liikuntakeskuksen kiekkoja. 

ILMAISUTAIDONKERHO

Itseilmaisuharjoitteiden avulla 
kehittämme näyttelemiseen liittyviä 
perustaitoja. Esitys koulun kevät-
juhlassa.



NAKKILAN KUNTA SAI ALUEHALLINTOVIRASTOLTA tukea lasten ja nuorten harras-
tustoiminnan kehittämiseen. Harrastamisen Nakkilan malli -hankkeen tavoitteena on 
edistää 1.–9. -luokkalaisten hyvinvointia, vähentää yksinäisyyttä ja mahdollistaa har-
rastustoiminta perheen varallisuudesta riippumatta. Harrastustoiminnalla on todettu 
olevan suojaava vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin. Toiminta sijoittuu koulupäivän 
yhteyteen, jolloin harrastuksen aloittaminen ja siihen sitoutuminen on lapselle ja nuo-
relle helpompaa.

NAKKILAN KOULUJEN OPPILAILTA ON KERÄTTY HARRASTUSTOIVEITA ja näiden toi-
veiden pohjalta on suunniteltu tulevan kouluvuoden yhteyteen eri harrastuskerhoja ja 
harrastustoimintaa. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mie-
luisa ja maksuton harrastus. Nakkilan mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen 
harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoi-
minen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

NAKKILAN HARRASTAMISEN MALLI -HANKKEESSA toteutetaan kuntastrategian mu-
kaista toimintaa: Jokaisella harrastus, eniten harrastustoimintaa Suomessa. Tavoittee-
na on löytää ne lapset ja nuoret, joilla ei vielä ole mitään harrastusta ja ohjata heitä 
löytämään harrastemahdollisuuksista heille se mieluisin. Tarkoituksena on järjestää 
mahdollisimman monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia ja yhtenä kerhomuotona tu-
leekin toimimaan kokeileva kerho, jossa lapsi tai nuori pääsee tutustumaan moneen eri 
harrastukseen.

KERHOT JA HARRASTUSTOIMINTA järjestetään koulujen, järjestökentän, yritysten ja 
sivistystoimen yhteistyönä. Hanketta koordinoivat hyvinvointikoordinaattori Sari Keto-
la projektiosaaja  Marita Inkinen,  ja liikunnanohjaaja Veera Tiilikainen.

Sari Ketola
hyvinvointi-

koordinaattori
044 7475 914

sari.ketola@nakkila.fi

Marita Inkinen
Projektiosaaja
044 7475 916

marita.inkinen@nakkila.fi

Veera Tiilikainen
Liikunnanohjaaja

044 7475 923
veera.tiilikainen@nakkila.fi

VASTAATHAN MYÖS  KERHOIHIN 
LIITTYVÄÄN ALKUKYSELYYN.  Kiitos!


